
Level 1 Tower Building, Centre Place, 48 Ward Street, PO Box 773, Hamilton 3204, New Zealand 

Ph: +64 7 838 2450  |   Email: info@wie.nz   |   Web: www.wie.ac.nz 

9102الرسوم الدولية   
WAIKATO INSTITUTE OF EDUCATION 

ية العامة ز  اللغة اإلنجلي 
 دوإم كامل

ي 
 دوإم جزئ 
 
 
 صباحا

ي         
دوإم جزئ 

بعد إلظهر   ( متقدم—مبتدئ ) 

 أسبوعيا  /410$ أسابيع 2-10          

 أسبوعيا  /200$ أسبوعيا  /$305
 أسبوعيا  /400$ أسابيع 11-23          

 أسبوعيا  /390$ أسابيع 24-34          

 /370$ أسابيع +35          
 
 أسبوعيا

 ( المسنوى الخامس -التأسيس   1)المستوى   NZCEL   دوإم كامل 

أسبوع(  71فصل إلدرإسي  )   $6,550  

ن  ) 2 ن درإسيي  أسبوع(  43فصلي    $12,480  

  17,390$  أسبوع (  17فصول درإسية  )  4

  التحضي  لإلختبار  
 دوإم كامل

ي           
دوإم جزئ 

بعد إلظهر  ج/OET/TOEIC/آيلتس)   (B2 & C1كامبر

 أسبوعيا/410$ أسابيع 2-10

 أسبوعيا/$200
 أسبوعيا/400$ أسابيع 11-23 

 أسبوعيا/390$ أسابيع 24-34 

 أسبوعيا/370$ أسابيع +35 

 دوإم كامل إإلعدإد للمدرسة إلثانوية  

أسبوع (  72)  7فصل درإسي   $4,920  

ن )     ن درإسيي   9,360$  أسبوع ( 23فصلي 

 13,320$  أسبوع ( 43فصول درإسية )  3 

  أسبوع ( 34فصول درإسية )     4    $17,760 

ية ألغراض محددة ز  اللغة اإلنجلي 
 دوإم كامل

إن وإلدورإت إألخرى  إألعمال إلتجارية ، إلتمريض ، إلطب 

  6,550$ أسبوع ( 71فصل درإسي ) 

ن )  ن درإسيي  أسبوع ( 43فصلي     $12,480  

  17,390$   أسبوع ( 17درإسية ) فصول   3

ية إإلضافية ن ي إألسبوع دورة إللغة إإلنجلب 
 إلسعر  فن

  435$ إلفن          

  450$ إلرقص          

 445$ تجربة إلزرإعة          

  495$ جولف          

 455$ ركوب إلخيل          

ي             455$ إلرجبر

           $495 

 ساعات عىل إألقل  10 دروس خصوصية

ية إلعامة ن  إلساعة/70$ إللغة إإلنجلب 

 إلساعة/90$ إلتحضب  لإلختبار

ية ألغرإض محددة ن  إلساعة/90$ إللغة إإلنجلب 

    NZCLT 
ن ،   TESOLإللغة وإختبار تدريب إلمعلمي 

أسبوع ( 71)  3إلمستوى       $6,200  

أسبوع ( 22)  1إلمستوى       $8,200  

 $ رسوم ترتيب إلنشاط. 722*  

يرة إلرعرامرة وأرشرطرة برعرد إلرظرهرر  27* يشمل إلسعرر إألسربرو ي  ن سراعرة مرن إلرلرغرة إإلنرجرلرب 
ي إألسبوع. 

ن فن  مرتي 

  .يعتمد إلسعر  بالساعة عىل رسوم إلدروس إلفردية 

  .ة  يرجر إالستفسار عن أسعار إلمجموعة صغب 

  ن   9إلخميس من  –درإسة دوإم كامل من إألثني 
ُ
  4 –صباحا

ُ
 عرصإ

  :إير  21تاريررررخ إلدخول   2279جوالي  29&   2279فبر

 مالحظة: 

   :ي إألسبوع، من دوام كامل
  9ساعة فن

 
  4 –صباحا

 
 عرصإ

  :ي الصباح
ز
ي ف

 
ي إألسبوع، من  71دوام جزئ

  9ساعة فن
 
  4 –صباحا

 
 عرصإ

  :ي بعد الظهر
ي األسبوع ،  11دوام جزئ 

ز
  1ساعات ف

ً
  3 –ظهرا

ً
 عرصا

 للمزيد ....

  . ز ية يمكن أن تبدأ يوم االثني  ز  دورات اللغة اإلنجلي 

  .المنح الدراسية المتاحة 

  .دورات اللغة المسائية متاحة 
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         رسوم اإلقامة

 رسوم إإلقامة

 سنة 74طالب أقل من 
 أيام 1وجبات،  4يشمل 

 أسبوعيا/$280

 سنة وما فوق 74طالب 
 4يشمل إلفطور وإلعشاء أيام إألسبوع،  

ي إجازة إألسبوع
 وجبات فن

 

 أضافية خالل عطلة عيد إلميالد * $50 

 أسبوعيا/$240

  200$       رسوم إإلقامة مع إلعائلة

9102الرسوم الدولية   
WAIKATO INSTITUTE OF EDUCATION 

 األنشطة بعد اليوم الدراسي 

ز   الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء األثني 

رشاط درإسي                           
تعلم ثقافة جديدة                   
تجارب جديدة  ية مجانا ..   إلنشاط إإلجتما ي   ن ركن إإلنجلب  إلنطق /  دروس..  مجانا   إلنادي إإلجتما ي   

ي وإلشمس مع  تجارب جديدة
إلتمتع بالهوإء إلنق 

 أصدقاءك
تحسن حديثك من خالل لعب إأللعاب 

فيهية  إلب 
 تكوين صدإقات جديدة

ن مهارإت إإلتصال   تحسي 
ج   إختبار كامبر

 إختبار Mockآيلتس  

 السياسات والمالحظات: 

 :إلدورة
 إلحد إألدئن لمدة إلدرإسة أسبوعان ، ما لم ينص عىل خالف ذلك.  -

ن )باستثناء إلمدرسة وإلعطالت إلرسمية(.  - ية أي يوم إالثني  ن  يمكن للطالب بدء دورإت إللغة إإلنجلب 

 إألسعار : 

 

 .2274ديسمبر  73تطبق إألسعار عىل جميع إلتسجيالت إلمستلمة بعد  -

.  WIE يمكن تأكيد إإلقامة مع إلعائالت فقط بعد إستالم إلرسوم من قبل  - ن  ومع ؤشعار ال يقل عن أسبوعي 

-  . ن  ؤلزإمي لجميع إلطالب إلدوليي 
ن  إلتأمي 

 إلرسوم ال تشمل تكاليف إألرشطة خارج إلمعهد أو إلرحالت.  -

ي أي وقت.   WIEتحتفظ  -
ن
ي تعديل إلرسوم ف

ن
 بالحق ف

يبة إلسلع وإلخدمات بنسبة  - ي ال تتضمن 71يتم تحديد جميع إلرسوم بالدوالر إلنيوزيلندي وتشمل ضن
٪ باستثناء رسوم إإلقامة إلب 

يبة إلسلع وإلخدمات.   ضن

جاع إألموإل ، يرجر إلرجوع ؤىل  -  www.wie.ac.nzبالنسبة للوإئح إالرسحاب وأسب 

 2279ديسمبر  74إألسعار صالحة حب   -

 إلعطل: 
 

ي إلسنة هو  -
ن
ة عيد إلميالد ورأس إلسنة. آخر يوم درإسي ف

ن خالل فب   .2279ديسمبر  22يتم ؤغالق إلمعهد لمدة أسبوعي 

ي أيام إلعطل إلرسمية ، وال يتم منح أي تعويض عن أيام إلعطل إلرسمية.  -
ن
ا ف
 
 يتم ؤغالق إلمعهد أيض

         الرسوم األخرى

 ) لمرة وإحدة (رسوم إلتسجيل 

  180$  دروس تقوية -

  40$   دروس خصوصية -

 إلموإرد رسوم

 يشمل إلكتب إلمدرسية، إألقرإص إلمدمجة، ألخ .. 

  120$  دوإم كامل  -

ي -  $60  
 دوإم جزئ 

 120$  إتجاه وإحد - أوكالند—أستقبال إلمطار

 ) ؤلزإمي (
ن  575$    إلتأمي 
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